
23-29.

MARS

Engasjement for gode opplevelser

Velkommen
til Norges historiens 

første felles NM på ski

LILLEHAMMER 2020 



BIRKEBEINER SKISTADION

25.- 29.

MARS
Norges skiforbund ønsker velkommen til NM Langrenn del to på Lillehammer.

Rennet inngår i SKINM2020 og er en del av NM-veka vinter. 
Finalene blir direktesendt på NRK

PROGRAM (Tidspunktene kan endres)

Torsdag 26. mars 
12:00  Teamsprint menn semifinale
13:15  Teamsprint kvinner semifinale
14:30  Teamsprint menn finale
15:00  Teamsprint kvinner finale

Fredag 27. mars
12:00  5 km klassisk kvinner
14:20  10 km klassisk menn

Lørdag 28. mars 
09:40  30 km fristil kvinner
11:30  50 km fristil menn

Torsdag 29. mars
0930  15 km fristil K19/20
0935  10 km fristil K18
1020  10 km fristil K19
1025  30 km fristil M19/20
1120  15 km fristil M18
1205  15 km fristil M17

Oppgitte tider kan bli endret. Oppdatert tidsprogram 
finnes på våre hjemmesider: 
www.lillehammer2020.no

Påmelding
Det benyttes online påmelding via Min Idrett på Min 
Side..

Påmeldingsfristen er onsdag 18. mars kl. 23.59.
NB: Ingen etteranmeldinger. 

Etter at påmeldingsfristen har utløpt, vil påmel-
dingslistene bli lagt ut på nettsiden for gjennomsyn. 
Korrigeringer må snarest meldes til vigdis@idretts-
forbundet.no. Listene blir fjernet fra nettsiden kl. 24 
søndag 22. mars. Korrigerte påmeldingslister blir lagt 
ut tirsdag 24. mars.

Påmelding teamsprint
Påmeldingene skal gjøres via SportsAdmin av klub-
bens ansvarlige for påmelding, med antatt lagoppstil-
ling og startrekkefølge.

Påmeldingsfristen er mandag 23. mars kl. 23.59.
NB: Ingen etteranmeldinger. 
Endelig lagoppstilling og startrekkefølge skal meldes 
til rennkontoret senest onsdag 25. mars kl. 1800.

Skilisens /FIS-Kode
Alle deltakere må ha gyldig skilisens i henhold til 
NSFs reglement. Det vil bli foretatt kontroll av gyldig 
lisens ved påmelding. Løperte uten gyldig skilisens 
(sesonglisens) må løse engangslisens ved hver start. 

Engangslisens koster kr. 60.- for løpere under 25 år og 
kr. 150.- for 26 år og eldre.
Alle som deltar må være påmeldt FIS-punktlista med 
egen FIS-kode. For å få FIS-kode må Athletes Declaria-
tion fylles ut.

Startkontigent
Startkontingent betales ved påmelding i Min Idrett.
Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før start-
kontingent er betalt.

Startkontingent individuelt kr. 220.- pr. start
Startkontingent teamsprint kr. 660.- pr. team 

Startlister
Startlistene blir lagt ut på www.lillehammer2020.no 
umiddelbart etter trekning. Løypekart, løypeprofil og 
stadion – oversikt finnes på nettsiden.

https://lillehammer-skiklub.no/skinm2020/nm-langrenn/
https://minidrett.nif.no


Lagledermøter
Legges ut på hjemmesider fortløpende.
Informasjon fra lagledermøtene vil bli lagt ut på nett-
siden umiddelbart etterpå.

Smørefasiliteter
På Birkebeineren skistadion vil det være tilgjengelig 
smøreboder for utleie og arealer for oppstilling av 
smørevogner. Både smørebodene og oppstillingsplass 
for smørevogner vil være i umiddelbar nærhet til løy-
penett og skitest-området. Kretser og lag kan bestille 
de aktuelle smørefasiliteter innen 20. februar 2020. 
Følgende smørefasiliteter tilbys:

• Smørebod 15 m2 med ventilasjon og strøm  
 (plass for 3 doble smørebord – 6 arbeidsplasser) 
kr. 12 000.-

• Smørebod 11 m2 med ventilasjon og strøm 
(plass for 2 doble smørebord 4 - arbeidsplasser)  
kr.  9 000.- 

• Oppstillingsplass for smørevogner inkl. strøm  
kr.  5 000.-

• Oppstillingsplass for lastebil inkl. strøm   
kr.  8 500.-

• Oppstillingsplass bobil med tilgang strøm og 
Toalett pr. natt  
kr. 500.- 

Alle priser er eks. mva som kommer i tillegg.
Bestilling av smørefasilitet gjøres på her

Dopingkontroll
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt 
dopingkontroll. Slik kontroll vil skje i egnet rom på 
Birkebeineren skistadion. Utøveren har rett til å ha 
med seg ledsager ved kontrollen.

Premiering
Premiering i henhold til NSFs bestemmelser. Blom-
sterseremoni i målområdet til topp 3 rett etter hver 
distanse. I etterkant gjennomføres premieutdeling 
for de 6 beste, med NSFs medaljer og diplomer.

Offesielle treningstider
Onsdag 25. mars   kl. 13 – 15
Torsdag 26. mars   kl. 09 – 12
Fredag 27. mars   kl. 09 – 11

Rennkontor
Rennkontor på Birkebeineren skistadion.

Åpningstider
Onsdag 25. mars   kl. 10 – 17
Torsdag 26. mars   kl. 08 – 18
Fredag 27. mars   kl. 08 – 18
Lørdag 28. mars   kl. 07 – 17
Søndag 29. mars   kl. 07 – 14

Parkering
Parkering i tilknytning til Birkebeineren skistadion.
Parkeringsbillett onsdag til søndag kr. 250.-.
Parkering pr. dag kr. 60.-.

Garderober
På Birkebeineren skistadion vil det være tilgjengeli-
ge arealer i den store hallen for å skifte, men ingen 
dusjmuligheter.

Kafe/Kiosk
Det vil være kafeteria i den store hallen ca. 100 meter 
vest for start/målområdet.

Resultatlister
Resultatlister legges ut på www.lillehammer2020.no 
så snart listene er offisielle.

Overnatting
Informasjon om overnatting finner du her

All informasjon om arrangementet for øvrig finnes 
på: www.lillehammer2020.no

https://lillehammer-skiklub.no/skinm2020/nm-langrenn/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflxz-5InDLHe155VdxFm2BEcMRnWH_Eo7o391vSBhXWY75IA/viewform

